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O CANON BÍBLICO

• Libros canónicos, deuterocanónicos e apócrifos:
– Cada confesión xudeu-cristiá ten o seu canon: a súa lista de libros, que son norma
– A Igrexa (desde a perspectiva católica) declara uns libros canónicos non porque teña
poder sobre eles, senón porque eran xa regra e norma de fe e vida para a mesma Igrexa,
é dicir, eran o seu canon (activo) e por iso os declara libros canónicos (pasivo)

– Na terminoloxía católica distinguimos:
▪ Protocanónicos: Son aqueles libros que foron aceptado como canónicos desde

sempre e sen discusión
▪ Deuterocanónicos: Son aqueles libros canónicos sobre os que se discutiu a súa

canonicidade algunha vez. Algúns destes libros non son aceptados como canónicos
por protestantes e ortodoxos e chámanlles apócrifos
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O CANON BÍBLICO

• Libros canónicos, deuterocanónicos e
apócrifos:
– Libros e pasaxes deuterocanónicos:

▪ AT: Tobías, Judit, Baruc, Sabedoría,
Eclesiástico, 1 e 2 Macabeos, Ester 10,4–
16,24 e Daniel 3,24-90; 13–14 e a Carta de
Xeremías (na Vulgata Baruc 6)

▪ NT: Hebreos, Santiago, Xudas, 2 Pedro, 2 e
3 Xoán, Apocalipse e Mc 16,9-20 e Xn 7,53–
8,11

– Os deuterocanónicos non son menos
canónicos que os protocanónicos

– A Biblia é canon, norma da Igrexa e é a Igrexa a
que nos garante e asegura o canon da Escritura
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O CANON BÍBLICO

• Libros canónicos, deuterocanónicos e
apócrifos:
– Libros apócrifos son aqueles que foron
rexeitados pola Igrexa como non canónicos
aínda que algunha vez puideron ter sido
considerados como tales

– Os protestantes chámanlles
pseudoepigráficos

– Tamén se lle chaman apócrifos, por
extensión, a aqueles libros que toman unha
forma literaria semellante á dos libros do AT
e NT, aínda que nunca teñan formado parte
do canon bíblico
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A FORMACIÓN DO CANON BÍBLICO

• A formación do canon do AT:
– Hai que distinguir entre o canon da
Biblia Hebrea e o canon do AT

– O canon do AT é unha denominación
cristiá

– O canon do AT ademais do hebreo e
arameo (BH) incorpora o grego (LXX)

– A referencia do canon do AT non é
nin o TM nin a LXX senón a Vulgata
(cuarta lingua en liza: o latín)

– Polo tanto, canon da Biblia Hebrea e
canon do AT teñen puntos en común
pero tamén importantes diferenzas



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

A FORMACIÓN DO CANON BÍBLICO

• O canon da Biblia Hebrea:
– A forza normativa da Lei-Pentateuco no
xudaísmo queda patente na comunidade
samaritana

– A comezos do s. II grazas ao libro do
Eclesiástico-Sirácida coñecemos a
importancia dos Profetas que van
considerados xunto coa Torah como Palabra
de Deus

– Será no prólogo da tradución ao grego do
Eclesiástico o primeiro testemuño que nos
aporte datos sobre o canon tripartito
hebreo (132 a.C): Lei, Profetas e Escritos
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A FORMACIÓN DO CANON BÍBLICO

• O canon da Biblia Hebrea:
– O NT tamén serve de testemuño
escriturístico do AT

– Cítase unhas 300 veces o AT
– Non se citan todos os libros do AT: algúns
protocanónicos non se citan e sen embargo
cítanse deuterocanónicos e incluso apócrifos

– A maioría son citas da Lei (Deut), os Profetas
(Is) e os Salmos (Lc 24,44: “Era necesario que
se cumprira todo o escrito na Lei de Moisés,
nos Profetas e nos Salmos sobremin”)

– Os libros neotestamentarios reflicten a
fluidez do propio canon hebreo
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A FORMACIÓN DO CANON BÍBLICO

• O canon da Biblia Hebrea:
– Despois do ano 70 d.C. o xudaísmo gana en
uniformidade e imponse o criterio fariseo, que
apostaba por un canon bíblico clásico

– Neste período fíxanse os criterios para a
aceptación dos libros canónicos

– O criterio máis importante é o da transmisión
continuada sen interrupción ata os tempos da Gran
Sinagoga, que tradicionalmente comeza con Esdras

– Segundo este criterio son canónicos aqueles libros
que foron compostos antes ou en tempos da Gran
Sinagoga, cando, segundo a concepción tradicional
farisea, quedou interrompida a profecía
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A FORMACIÓN DO CANON BÍBLICO

• O canon da Biblia Hebrea:
– Conclusións:

▪ Durante o s. I d.C. non parece existir un canon fixo da
Biblia Hebrea

▪ Estaba fixado o canon tripartito onde había seguridade
na composición da Lei e Profetas e flutuación nos
Escritos (Salmos)

▪ O canon hebreo que nós coñecemos parece ser obra
dos xudeus fariseos a partir do 70 d.C.

▪ Factores que levaron a fixar o canon: atopar un
aglutinante para manter a identidade propia xudía, a
proliferación dunha abundante literatura apocalíptica e
a reacción fronte o AT cristiá en lingua grega e o status
que ía adquirindo a súa propia literatura como sagrada

▪ Nunha pasaxe do Talmud (do século III d.C.) o canon da
Biblia hebrea parece estar xa fixado
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A FORMACIÓN DO CANON BÍBLICO• O canon cristián do AT:
– Cando nace a Igrexa, o canon da Biblia Hebrea non está pechado
– Nas discusións apoloxéticas entre cristiáns e xudeus úsase o canon corto
porque é aceptado polas dúas partes

– Clemente de Alexandría, a finais do s. II, o primeiro que elabora pensamento
cristiá positivo, cita varios deteurocanónicos e algúns apócrifos como Escritura

– Oríxenes a finais do s. II e principios do s. III:
▪ Recoñece que os cristiáns utilizan algúns libros como Escritura que non son

recoñecidos polos xudeus
▪ Cita os deuterocanónicos nas súas obras pero non fará ningún comentario específico

destes libros
▪ Distingue os canónicos e deuterocanónicos dos apócrifos
▪ En síntese, Oríxenes parece recoñecer como canónicos os que forman a Biblia hebrea

e os deuterocanónicos pero estes últimos dun rango inferior xa que non se len na
liturxia nin fai comentarios esexéticos sobre eles
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A FORMACIÓN DO CANON BÍBLICO

• O canon cristián do AT:
– Atanasio no 367:

▪ Critica o uso dos apócrifos
▪ Acepta a Biblia hebrea pero en grego e coas partes

deuterocanónicas de Ester e Daniel
▪ Recoñece o valor dos deuterocanónicos, especialmente

indicados para os catecúmenos
– Rufino de Aquilea (+ 410):

▪ Acepta como inspirado o grego dos LXX
▪ Recoñece como canónicos os libros da Biblia hebrea
▪ Rexeita os apócrifos
▪ Aos deuterocanónicos denomínaos “eclesiásticos”
▪ Aínda que se usan na liturxia e na catequese non serven para

confirmar a fe
– Agostiño de Hipona (+ 430):

▪ Acepta, seguindo a tradición africana, os deuterocanónicos



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

A FORMACIÓN DO CANON BÍBLICO

• O canon cristián do AT:
– Nos diversos concilios que tratan o tema dáse unha flutuación entre o canon corto
(Laodicea, 360) e o longo (Hipona, 393; Cartago, 397 e 419)

– No Concilio de Trullo (692) hai certa ambigüidade, xa que apela á doutrina de Laodicea e de
Cartago

– A ambigüidade desaparecerá primeiro no Concilio de Florencia (1441) e de forma definitiva
en Trento (8 de abril de 1546)
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A FORMACIÓN DO CANON BÍBLICO• O canon cristián do AT:
– Na actualidade pénsase que a Biblia hebrea e o AT cristián son dúas
coleccións canónicas cun mesmo núcleo

– O libro da Sabedoría engadiuse como parte dos pseudoepigráficos
salomónicos (Ecl e Cant)

– Baruc e a Carta de Xeremías entraron como engadidos a Xeremías, como xa
entrara no canon corto Lamentacións

– A aceptación dos históricos recentes por parte dos fariseos como Crónicas
Esdras e Nehemías propiciou a entrada de 1-2 Macabeos

– A entrada de Tobías e Judit debeuse á súa similitude coas outras historias
noveladas Rut, Ester e Xonás

– A entrada de Eclesiástico débese máis a influencia e importancia deste libro
na Igrexa primitiva e especialmente en Alexandría

– Polo tanto o canon longo é un desenvolvemento lóxico e cristiá, na mesma
liña seguida para fixar o canon corto
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O texto do AT: introdución

• Hebreo: a meirande parte do AT
• Arameo: fragmentos de Daniel e

Esdras, un verso de Xeremías (Xer
10,11)

• Grego: Sabedoría, 2 Macabeos e
partes gregas de Daniel e Ester

• Son 3+1 os grandes grupos de
manuscritos para o hebreo e arameo:
̶ O Texto Masorético (TM)
̶ O Pentateuco Samaritano (Psam)
̶ Orixinal hebreo da LXX
̶ Os textos de Qumrán (antecedentes

do TM, Psam, OH LXX e outros non
aliñados)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

Os manuscritos bíblicos de Qumrán

• A Biblia en Qumrán:
̶ Desde 1947 ata 1956 foron

aparecendo diferentes manuscritos
en covas situadas ao redor do Mar
Morto

̶ Atopáronse uns 200 manuscritos
que contiñan texto bíblico en
hebreo, arameo e hebreo

̶ Aparecen fragmentos en hebreo de
todos os libros protocanónicos,
menos Ester e Nehemías, e dalgúns
deuterocanónicos (Tobías, Eclo,
Carta de Xeremías)
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Os manuscritos bíblicos de Qumrán

• A Biblia en Qumrán:
̶ Tendo en conta os tipos textuais da Biblia Hebrea os manuscritos bíblicos de

Qumrán pódense dividir en cinco grupos:
▪ Textos protomasoréticos (35%): 1QIsb e 4QXerc

▪ Textos presamaritanos (5%): 4QpaleoExodm, 4QRPa, 4QNumb e 4QDeutn

▪ Textos próximos ao orixinal hebreo da LXX (5%): 4QXerb e 4QXerd teñen
grandes semellanzas co Xeremías da LXX

▪ Textos escritos seguindo as prácticas de Qumrán (20%): son textos bíblicos
onde se corrixen lecturas difíciles, modifican vocábulos ou letras para facilitar
a lectura. Son copias pouco coidadosas con numerosos erros

▪ Textos nos aliñados (35%): Son manuscritos que nalgúns puntos parecen
próximos ao TM e noutros á LXX ou Psam

̶ Pódese dicir que no período que vai do s. III a.C ao I d.C., no xudaísmo
convivía unha pluralidade de tipos textuais
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O texto hebreo e arameo

• O Texto Masorético:
̶ Chámase “Texto Masorético” (TM) a un

conxunto de manuscritos da Biblia
Hebrea pertencentes á mesma familia

̶ O nome de “Masorético” vén da
palabra “masora” (termo hebreo que
significa “tradición”), que é o aparato
crítico e a vocalización que acompaña
ao texto consonántico para fixar a súa
lectura e interpretación

̶ A masora foi incorporada por escrito ao
texto hebreo entre os séculos VII-XI d.C.
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O texto hebreo e arameo

• O Texto Masorético:
̶ O códice dos Profetas do Cairo (C): 896

d.C. Contén os Nebiim

̶ O Códice de Alepo (a ou A): 925 d.C.

Fáltalle todo o Pentateuco
̶ O Códice de Leningrado (L): 1009 d.C. É o

manuscrito completo máis antigo da
Biblia Hebrea. É a base da edición crítica
do AT (BHS 1966-1977; BHQ Biblia
Hebraica Quinta)

̶ O texto destes tres manuscritos é moi
homoxéneo é o resultado do traballo dos
masoretas (s. VII d.C.)

̶ O texto consonántico que recibiron os
masoretas chámase “protomasorético”
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O texto hebreo e arameo

• O Texto Protomasorético:
̶ Entre os séculos II-VI d.C. un texto similar ao

masorético sirve de base para varias versións
antigas: Peshitta, Targum e Vulgata

̶ En Qumrán atopáronse, dentro da
pluralidade, manuscritos do mesmo tipo
textual protomasorético (1QIsb) do s. I a.C.

̶ As formas máis antigas de manuscritos de
estilo pre-masorético chegarían ata o s. III
a.C.

̶ O TM foi o resultado da desaparición do
pluralismo xudeu do s. I d.C.
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O texto hebreo e arameo

• Dos masoretas ás edicións críticas
modernas:

̶ Coa chegada da imprenta desaparecen
os manuscritos e o labor dos copistas,
pero comezan as edicións críticas

̶ Destaca a Biblia Políglota Complutense
no que o AT tiña, ademais do orixinal
hebreo, unha versión dos LXX, o
Targum e a Vulgata

̶ R. Kittel comezou a utilizar o códice L
para edición crítica (BHK 1929-1937)

̶ BHQ reproduce o códice L engadindo as
lecturas dos manuscritos de Qumrán
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A versión grega dos LXX

• As orixes:
– A Biblia dos LXX ten a súa orixe na diáspora xudía en Exipto (desde o s. VI a. C.),

especialmente baixo o dominio helenista (a partires de finais do s. IV a. C.),
especialmente Alexandría

– Son xudeus que van perdendo o hebreo e comezan a usar o grego como lingua propia
– No s. III a. C., comezaría a tradución ao grego cos cinco primeiros libros
– O nome de LXX explícase na Carta de Aristeas (escrito do s. II a. C.), que ten a

finalidade de canonizar unha tradución:
▪ 72 sabios xudeus traducen a Biblia ao grego
▪ Completan a súa tarefa en 72 días de forma independente
▪ As 72 traducións son idénticas, signo da intervención divina
▪ Lida ante a comunidade xudía de Alexandría concordan na súa fidelidade ao

orixinal
̶ O texto máis antigo traducido é a Torah
̶ No prólogo do Sirácida (segunda metade do s. II a.C.) fálasenos da Lei, Profetas e

outros libros (Salmos?) traducidos ao grego
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A versión grega dos LXX

• Importancia:
– Grazas á LXX conservouse un tipo textual hebreo

diferente ao TM e Psam que quedou confirmado
polos manuscritos atopados en Qumrán

– Foi o texto bíblico utilizado pola comunidade xudía
helenística e posteriormente utilizada pola Igrexa

– Fixo de ponte entre o mundo cultural hebreo e o
grego, que facilitaría a predicación cristiá

– Foi practicamente a única Biblia cristiá dos
primeiros séculos (excepto para a comunidade
Xerusalén, que pronto desaparecería e a Igrexa
siríaca, que utilizaría a Peshitta)

– A meirande parte das citas do AT no NT teñen como
base os LXX

– É a Biblia dos Santos Pais tanto na versión grega
como nas traducións latinas
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A versión grega dos LXX

• Importancia:
– As reflexións teolóxicas cristiás do NT, fanse

a partir do texto de LXX, que nalgúns casos
importantes é diferente do hebreo:

TM: Velaquí que a doncela está encinta,
concibirá e dará a luz un fillo... (Is 7,14)

LXX: Velaquí a virxe está encinta, concibirá e
dará a luz un fillo... (Is 7,14)
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Versións latinas
• A Vulgata:
– No Concilio de Trento adóptase a Vulgata como

Biblia de referencia
– Esta Vulgata contiña os libros protocanónicos do

AT traducidos do hebreo
– Os libros deuterocanónicos e os Salmos foron

revisados en confrontación coa LXX partindo da
versión da Vetus Latina

– Así a Vulgata que sae de Trento pon en xogo os
dous principios de Xerónimo e Agostiño:
❑ Hebraica Veritas: os libros hebreos son

traducidos desde o hebreo
❑ Apostolicidade da LXX: a Vulgata segue o

canon largo e o texto da LXX para os Salmos
(NT e Carlomagno)
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Versións latinas

• A Vulgata:
– Trala declaración de Trento búscase purificar

o texto da Vulgata dos restos que se foron
adherindo da Vetus Latina

– En 1592 publicouse a Vulgata Sixto-
Clementina, edición oficial para a Igrexa
latina

– O CV II promoveu unha nova revisión da
Vulgata

– O resultado foi a chamada Neovulgata
publicada en 1979 (edición definitiva en
1986), que é o texto oficial da Igrexa
Católica para os documentos oficiais latinos
e referencia para a liturxia
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Un exemplo de crítica textual• 1Sam 1,24

TM: “Chegado ese momento, Ana subiu con el a Xiloh, ao santuario do Señor, levando
consigo tres becerros, unha fanega de fariña e un pelexo de viño.”
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Un exemplo de crítica textual• 1Sam 1,24

TM: “Chegado ese momento, Ana subiu con el a Xiloh, ao santuario do Señor, levando
consigo tres becerros, unha fanega de fariña e un pelexo de viño.” (Targum e Vulgata)

LXX: “Chegado ese momento, Ana subiu con el a Xiloh, ao santuario do Señor, levando
consigo un becerro de tres anos, unha fanega de fariña e un pelexo de viño.” (Peshitta)

4QSama: “Chegado ese momento, Ana subiu con el a Xiloh, ao santuario do Señor, levando
consigo un touro de tres anos, unha fanega de fariña e un pelexo de viño.”
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Un exemplo de crítica textual

• 1Sam 1,24

TM: “Chegado ese momento, Ana subiu con el a Xiloh, ao santuario do Señor, levando
consigo tres becerros, [bprm sls] unha fanega de fariña e un pelexo de viño.” (Targum e
Vulgata)

LXX: “Chegado ese momento, Ana subiu con el a Xiloh, ao santuario do Señor, levando
consigo un becerro de tres anos, [bpr msls] unha fanega de fariña e un pelexo de viño.”
(Peshitta)

4QSama: “Chegado ese momento, Ana subiu con el a Xiloh, ao santuario do Señor, levando
consigo un touro de tres anos, [cambio de bpr por bqr ou (un becerro fillo de) un touro de
tres anos] unha fanega de fariña e un pelexo de viño.”

1 Sam 1,25: “Sacrificado o becerro, Ana presentoulle o neno a Elí”





• O AT non se escribiu todo dunha
vez

• Primeiro xurdiría unha
elaboración oral de tradicións e
posteriormente comezarían a
pórse por escrito

• As primeiras composicións fixas
orais dataríanse ao redor dos s.
XI-X a. C., xerme dos cánticos que
aparecen nas partes en prosa,
dos primeiros libros da Biblia (Ex
15; Xui 5)

A pre-historia do AT



• As partes escritas máis antigas do AT
dificilmente poden ser anteriores aos
ss. IX-VIII a.C.

• É nesta época cando comezan a darse
as condicións económicas e culturais
para desenvolver unha cultura da
escritura

• Este desenvolvemento económico e
cultural deuse antes no reino do Norte
(Israel) que no do Sur (Xudá)

No pre-exilio



• Ningún libro trae incorporada a data
de composición (Eclesiástico?)

• A datación dos libros faise en
función de tres criterios:

1. Criterios lingüísticos

2. A temática desenvolvida

3. A referencia a algún
acontecemento histórico: As
profecías de Amós foron
pronunciadas dous anos antes
dun terremoto (Am 9,1) o 760
a.C.

Pre-exilio (ss. VIII-VII)



• Non conservamos os orixinais dos libros

• Fóronse dando sucesivas edicións
revisadas nas que se combinaban fontes e
se introducían glosas

• O texto bíblico máis antigo que se
conserva está escrito en dous cilindros de
prata coas bendicións sacerdotais de Nm
6,23-27 (finais do s. VII a.C.):
Dilles a Aharón e a seus fillos: desta maneira
habedes de bendicir os fillos de Israel: “Que o
Señor te bendiga e te garde. Que o Señor faga
brillar sobre ti o seu rostro e se compadeza de
ti. Que o Señor che mostre o seu rostro e che
conceda a paz”. Eles invocarán así o meu nome
en favor dos fillos de Israel e eu bendicireinos.

Pre-exilio (ss. VIII-VII)



• Nesta época compuxéronse os
primeiros libros da Biblia

• Os libros máis antigos son os dos
profetas do século de ouro da
profecía (s. VIII a.C.): Amós, Oseas,
Isaías 1-39 e Miqueas

• Un pouco posteriores serían outros
libros proféticos como Nahum,
Sofonías e Habacuc

• É tamén a época na que aparece/se
compón o núcleo central do
Deuteronomio (622 a.C.)

Pre-exilio (ss. VIII-VII)



• A antigüidade dos profetas pre-exílicos apréciase en
que as tradicións do Pentateuco aínda aparecen
separadas

• Non están aínda conectados os patriarcas e a saída
de Exipto

• En Oseas contraponse a Xacob con Moisés:
Xacob fuxiu ao campo de Siria,

e Israel serviu coma servo por causa dunha muller,

e por unha muller gardou rabaños.

Pero o Señor fixo subir a Israel de Exipto mediante un profeta,

e por medio dun profeta foi pastoreado Israel. (Os 12,13-14)

Pre-exilio (ss. VIII-VII)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

O Desterro (597-587-539 a.C.)

• O momento relixioso fundamental é o Exilio:
̶ Entra en crise a relixiosidade tradicional israelita: era

Marduk, deus de Babilonia, máis poderoso que YHWH?
Onde quedaban as súas promesas?

̶ Uns volven a unha relixiosidade sincretista que non fora
totalmente eliminada por Ioxías (figuriñas domésticas)

̶ A outros, o exilio, axúdalles a reflexionar sobre YHWH e
desenvolven liturxias de lamentación

O Señor esgotou a súa furia, librou o incendio da súa ira, prendeu o
lume (da súa ira) en Sión, que devorou os seus alicerces. Non
creron os reis da terra, nin todos os que reinan no mundo, que o
adversario e inimigo entrase polas portas de Xerusalén. Por causa
dos pecados contra os seus profetas, (e) da iniquidade contra os
seus sacerdotes, por verteren no medio dela sangue de xustos
(Lam 4,11-13)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

O Desterro (597-587-539 a.C.)

• Desenvolvemento do pensamento e a relixión
durante o Exilio:
̶ Dentro dos que reflexionan sobre o futuro da

relixiosidade israelita hai unha tendencia
“deuteronomista”, chamada así porque se
inspiran na teoloxía do libro do Deuteronomio

̶ Poñen por escrito a mensaxe dos profetas que
advertían das consecuencias das infidelidades e
dos pecados (revisión deuteronomista)

̶ Buscan aprender dos erros e orientar a conducta
persoal nunha dirección que evite novos
desastres

̶ Era xente partidaria das reformas de Ioxías



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

O Desterro (597-587-539 a.C.)

• Desenvolvemento do pensamento e a relixión durante o Exilio:
̶ Tentan explicar a perda da terra prometida, por iso realizan a chamada

“Historia deuteronomista” desde a chegada á Terra (Xosué) ata a súa perda (2
Reis)

̶ Utilizan o libro do Deuteronomio como referencia para xulgar a historia: un
Deus, un pobo, unha Terra e un templo



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

O Desterro (597-587-539 a.C.)
• Pensamento e relixión durante o

Exilio:
̶ Ante a ausencia doutra
institución, a relixiosidade
transmítese a través da familia

̶ Nesta época ganan en
importancia os relatos
patriarcais, onde a promesa de
Deus era incondicional (Xen
13,14-16; 28,13-14)

̶ As familias, no exilio, víanse
reflexadas nas formas relixiosas
dos clans (Abraham non está
mellor que eles)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

O Desterro (597-587-539 a.C.)

• Desenvolvemento do pensamento e a relixión
durante o Exilio:
̶ No desterro o desexo de non diluírse propiciou

a valorización de certas prácticas e costumes
como xesto de autoafirmación da identidade:
❑ A circuncisión: era practicada por todos os

pobos veciños de Israel (menos os filisteos)
pero en Mesopotamia non se practicaba

❑ Os costumes alimentarios: facía tampo que
os israelitas non comían carne de porco
pero nesta época lexíslase sobre alimentos
puros e impuros

❑ Celebracións festivas: semanais como o
sábado e anuais como a Pascua

̶ Todas estas prácticas estaban sustentadas no
núcleo familiar



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

O Desterro (597-587-539 a.C.)

• Desenvolvemento do pensamento
e a relixión durante o Exilio:
̶ Dentro das tendencias
universalistas van destacar as
profecías do chamado Deutero-
Isaías (centripetismo)

̶ Tamén a raíz das profecías de
Ezequiel comezará un movemento
de tendencia sacerdotal cunha
teoloxía que distingue claramente
o sagrado e o profano (lei de
santidade)



• Ademais da historia
deuteronomista e das
profecías de Ezequiel e do
Deutero-Isaías (40-55), nesta
época aparecen as edicións
definitivas dos libros de
Xeremías e Abdías

• Comeza a recompilarse o
núcleo máis primitivo do
libro dos Salmos e dos
Proverbios

O exilio (598-587-538)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

• A relixión no Postexilio:
̶ Nesta época é cando se configura o Pentateuco como
Lei fundamental

̶ Na administración persa era común que cada pobo
tivera unha lei fundamental para rexerse

̶ Os yahvistas aproveitaron isto para verter nun
documento a súas conviccións para que se
consolidase a súa identidade cultural e relixiosa
diferenciada

̶ Creouse un relato anterior á Historia deuteronomista
que xa estaba realizada e uníronse o resto das
tradicións (redacción deuteronomista e sacerdotal
das tradicións patriarcais e do Éxodo)

Xudá baixo os persas (539-332 a.C.)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

• A relixión no Postexilio:
̶ As tensións entre os que quedaron e os
exiliados maniféstanse nas propiedades e nas
tensións entre nacionalismo e universalismo
(Trito-Isaías, Axeo, Zacarías e Malaquías)

̶ Desta época son libros universalistas como
Xonás e Rut

̶ Para os libros das Crónicas (sacerdotal) a
historia do pobo só pasa por Babilonia

̶ Nos últimos anos da dominación persa
consúmase a teocracia xa que a Torá é a lei
fundamental en Yehud, como manifestación
da vontade de Deus e o Sumo Sacerdote
convértese na máxima autoridade do pobo

Xudá baixo os persas (539-332 a.C.)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

• A relixión xudía no helenismo
̶ A cidade de Xerusalén e o seu templo
non modificou nun primeiro momento o
seu funcionamento no comezo da época
helenística

̶ O movemento relixioso yahvista comeza
a afondar nos aspectos retributivos (Xob
e Qohélet)

̶ Ao longo do s. IV comezou a
desenvolverse un novo movemento
relixioso, que viña a substituír á profecía:
a apocalíptica (Xoel, Zacarías e Daniel)

Palestina helenística (332-63 a.C.)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

• A relixión xudía no helenismo
̶ Desta época son os libros situados
para os xudeus entre os chamados
Ketubim (escritos)

̶ O libro de Daniel é unha mestura
entre historia didáctica (Ester, Judit,
Tobías) e apocalíptica

̶ Ao redor do 180 foi composto o
Eclesiástico e unhas décadas despois
1 Macabeos

̶ Remátanse as recompilacións dos
Salmos e Proverbios

Palestina helenística (332-63 a.C.)



• Arqueoloxía = ciencia que estuda a Antigüidade a
través dos restos materiais deixados polo ser
humano na súa ocupación dun lugar determinado

• A relixión xudía no helenismo
̶ Nesta época é cando Alexandría se converte na
capital do xudaísmo da diáspora

̶ O libro de ben Sirá tradúcese ao grego e
componse o libro da Sabedoría

̶ Prodúcese a tradución da Biblia dos LXX
̶ Cara a finais do s. II escríbese 2 Macabeos onde
se invita aos xudeus da diáspora a celebrar o
Hanukká (festa da dedicación)

̶ Os últimos escritos bíblicos móvense entre a
crítica e a aceptación do helenismo

̶ Fragméntase a sociedade en diferentes grupos
relixiosos (fariseos, saduceos e esenios)

̶ Renacen as esperanzas mesiánicas davídicas

Palestina helenística (332-63 a.C.)


